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1  AAMUPALAT

Marjasmoothie

2 annosta

	★ 2 dl marjoja (vadelmia, mustikoita, 
mustaherukoita, puolukoita)

	★ ½ avokado
	★ 3 taatelia
	★ 1 kourallinen salaatinlehtiä
	★ 2 rkl pellavansiemeniä
	★ 1 dl vettä

Laita kaikki ainesosat tehosekoittimeen 
tai blenderiin ja sekoita tasaiseksi.

Banaanismoothie

2 annosta

	★ 2 jäädytettyä banaania
	★ 3 dl manteli-, kookos- tai kauramaitoa
	★ 2 dl   kaurahiutaleita
	★ 2 rkl maapähkinävoita
	★ 2 rkl auringonkukansiemeniä

Kuori ja pilko kypsät banaanit ja laita 
palat pakastimeen vähintään tunniksi 
(tai yön yli). Laita kaikki ainesosat 
tehosekoittimeen tai blenderiin ja sekoita.

Marjasmoothie Banaanismoothie
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Aamupalamysli

4 annosta

	★ 2 dl kaurahiutaleita
	★ ½ dl pellavasiemenrouhetta
	★ 1 dl cashewpähkinöitä
	★ 1 dl saksanpähkinöitä
	★ ½ dl kurpitsansiemeniä
	★ ½ dl auringonkukansiemeniä
	★ 1 omena
	★ 1 rkl hunajaa

Murskaa halutessasi pähkinöitä hieman 
pienemmiksi paloiksi ja kuutioi omena. 
Levitä kaikki ainekset uuninpellille 
leivinpaperin päälle. Ripottele pinnalle 
juoksevaa hunajaa.

Paista 150-asteisessa uunissa n. 20 
minuuttia, välillä käännellen.

Syö maustamattoman (luomu) kookos-, 
kaura- tai soijajogurtin tai mantelimaidon 
kanssa.

Kinkkumuffinssit

12 kpl
	★ 8 kananmunaa
	★ 2,5 dl palvikinkkua
	★ 6 kirsikkatomaattia
	★ ½ paprika
	★ 1 kourallinen tuoretta pinaattia
	★ 1 rkl psylliumia
	★ 1 rkl ruohosipulia

Kuutioi palvikinkku ja kasvikset.

Sekoita kananmunien rakenne rikki ja 
mausta ripauksella suolaa, pippuria ja 
ruohosipulia (tai muita yrttejä). Lisää 
psyllium.

Voitele muffinssipelti ja kaada 
kananmunat tasaisesti vuokiin. Lisää 
kasvikset. Paista 200-asteisessa uunissa 
n. 20 minuuttia, kunnes muffinssit ovat 
kullanruskeita.

Kinkkumuffinssit
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Kananmunamuffinssit

12 kpl
	★ 8 kananmunaa
	★ 6 kirsikkatomaattia
	★ ½ paprika
	★ 1 kourallinen tuoretta pinaattia
	★ 1 rkl psylliumia
	★ 1 rkl ruohosipulia

Kuutioi kasvikset.

Sekoita kananmunien rakenne rikki ja 
mausta ripauksella suolaa, pippuria ja 
ruohosipulia (tai muita yrttejä). Lisää 
psyllium.

Voitele muffinssipelti ja kaada 
kananmunat tasaisesti vuokiin. Lisää 
kasvikset. Paista 200-asteisessa uunissa 
n. 20 minuuttia, kunnes muffinssit ovat 
kullanruskeita.

Aamupalaleipä

	★ 4,5 dl vettä
	★ 25 g hiivaa
	★ 2 rkl psylliumia
	★ 2,5 dl gluteenitonta jauhoseosta
	★ 2,5 dl kaurajauhoja
	★ 1 dl kaurahiutaleita
	★ 2 porkkanaa
	★ ½ dl kurpitsansiemeniä
	★ ½ dl pellavansiemeniä
	★ 1 tl suolaa
	★ ½ dl oliiviöljyä

Lämmitä vesi kädenlämpöiseksi ja 
murenna sekaan hiiva, psyllium ja suola. 
Anna seistä 10 minuuttia.

Kuori ja raasta porkkanat. Sekoita kaikki 
kuivat aineet keskenään ja lisää vähitellen 
nesteeseen voimakkaasti sekoittaen.

Lisää lopuksi öljy ja sekoita tasaiseksi.

Taikina saa olla löysähköä. Kaada taikina 
voideltuun leipävuokaan tai lisää hieman 
jauhoja, jotta saat leivottua sämpylöitä. 
Anna kohota liinan alla lämpimässä 
paikassa, kunnes uuni on lämmin.

Paista 220-asteisessa uunissa n. 30-35 
minuuttia.

Aamupalaleipä
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Marjapuuro

2 annosta
	★ 2 dl jäisiä vadelmia, 

mansikoita tai mustikoita
	★ 1 appelsiini
	★ 2 dl kaurahiutaleita
	★ 1 dl riisi-, manteli-, kaura- 

tai kookosmaitoa
	★ 3 dl vettä
	★ ½ banaani
	★ 1 rkl chia-siemeniä
	★ 4 taatelia

Kaada kattilaan puolet marjoista ja 
puolikkaasta appelsiinista valutettu 
mehu. Hauduta muutama minuutti, 
kunnes marjat pehmenevät.

Lisää kattilaan kaurahiutaleet, 
mantelimaito ja vesi ja hauduta puuro 
kypsäksi välillä sekoittaen. Lisää 
loppuvaiheessa chiasiemenet.

Lisää puuron päälle loput, jo hieman 
sulaneet marjat sekä viipaloidut banaani, 
taatelit ja puolikas appelsiini.

Marjapuuro
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Kanakulho ja  
hedelmäinen kastike

2 annosta
	★ 250 g kanasuikaleita
	★ 1 pieni valkokaali
	★ 1 punainen paprika
	★ ½ kurkku
	★ ½ pieni parsakaali
	★ 2 rkl seesaminsiemeniä

Paista kanasuikaleet pannulla kypsiksi. 
Mausta suolalla ja pippurilla. Viipaloi 
paprika ja valkokaali, leikkaa kurkku 
kuutioiksi, pienennä parsakaali 
suupaloiksi. Kypsennä paprika, 
valkokaali ja parsakaali pannulla. Lisää 
kypsennyksen aikana pannulle n. 1-2 dl 
vettä, jotta kasvikset eivät pala, vaan 
pehmenevät.

Kokoa annos isoon kulhoon tai syvälle 
lautaselle. Ripottele päälle siemenet.

Valmista kastike.

Hedelmäinen salaatinkastike
	★ ½ mango
	★ ½ lime
	★ 4 basilikanlehteä
	★ ½ dl oliiviöljyä
	★ ripaus suolaa ja pippuria

Kuori ja paloittele puolikas mango ja 
surauta kaikki ainekset blenderillä tai 
sauvasekoittimella tasaiseksi. Kaada 
salaatin päälle.

Kikhernekulho 
avocadokastikkeella

2 annosta
	★ 1 prk kikherneitä
	★ 4 porkkanaa
	★ 1 punasipuli
	★ 1 bataatti
	★ 2 kourallista lehtikaalia tai pinaattia

Kuori ja pilko sipuli. Paahda pannulla 
pehmeäksi. Lisää joukkoon kikherneet ja 
paista muutama minuutti.

Kuori ja kuutioi bataatti ja keitä kypsäksi. 
Revi lehtikaali pieniksi paloiksi ja lisää 
keittoajan loppupuolella kattilaan. Kuori 
ja viipaloi porkkanat.

Kokoa annos isoon kulhoon tai syvälle 
lautaselle.

Valmista kastike.

Avokadokastike
	★ ½ avokado
	★ ½ sitruuna
	★ 1 dl tuoretta korianteria tai persiljaa
	★ 1 valkosipulinkynsi
	★ ½ dl oliiviöljyä

Halkaise avokado ja poista kivi ja kuori. 
Purista sitruunan mehu. Kuori ja silppua 
valkosipuli.

Surauta kaikki ainekset blenderillä tai 
sauvasekoittimella tasaiseksi. Kaada 
valmiin kikhernekulhon päälle.

2  SALAATIT JA KEITOT

Kikhernekulho
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Tonnikalasalaatti

2 annosta
	★ 1,5 dl riisiä tai ½ pieni kukkakaali
	★ 2 prk tonnikalaa vedessä
	★ 2 isoa kourallista lehtikaalia 

tai pinaattia
	★ 1 pieni tlk herneitä
	★ ½ kurkku
	★ 10 kirsikkatomaattia
	★ 1 sipuli
	★ 1 rkl pekaanipähkinöitä, manteleita 

tai auringonkukansiemeniä
	★ 1 sitruuna
	★ 2 rkl oliiviöljyä
	★ suolaa, pippuria

Keitä riisi kypsäksi pakkauksen 
ohjeen mukaan tai tee kukkakaaliriisiä 
silppuamalla kukkakaali ja keittämällä se 
kypsäksi.

Lisää keittoajan loppupuolella kattilaan 
herneet ja pilkottu lehtikaali.

Kuori ja silppua sipuli. Kuullota 
pannulla öljyssä. Pilko kurkku ja puolita 
kirsikkatomaatit. Pilko pähkinöitä 
pienemmiksi paloiksi.

Sekoita kaikki ainekset kulhossa. Purista 
joukkoon sitruunan mehua, lisää öljy, 
ripaus suolaa ja pippuria ja sekoita.

Värikäs kasvissalaatti

2 annosta
	★ 1,5 dl riisiä tai ½ pieni kukkakaali
	★ 200 g vihreitä papuja tai tofua
	★ 2 isoa kourallista salaatinlehtiä
	★ 10 kirsikkatomaattia
	★ 1 sipuli
	★ 1 appelsiini
	★ 2 rkl pekaanipähkinöitä, manteleita 

tai auringonkukansiemeniä
	★ 2 rkl oliiviöljyä
	★ suolaa, pippuria

Keitä riisi kypsäksi pakkauksen 
ohjeen mukaan tai tee kukkakaaliriisiä 
silppuamalla kukkakaali ja keittämällä se 
kypsäksi.

Kuori ja pilko appelsiini. Kuori ja viipaloi 
sipuli. Pilko kurkku. Revi salaatinlehdet 
pienemmiksi paloiksi. Kiehauta pavut tai 
paista tofua pannulla.

Laita kaikki ainekset salaattikulhoon ja 
sekoita. Lisää öljyä ja mausteita.

Tonnikalasalaatti
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Savulohisalaatti

2 annosta
	★ 200 g kylmäsavulohta
	★ 2 isoa kourallista tammenlehtisalaattia
	★ 1 dl kvinoaa
	★ 2 dl vettä
	★ 1 avokado
	★ 1/2 punasipuli
	★ 8 kpl aurinkokuivattuja tomaatteja
	★ 1 rkl kapriksia
	★ 1 rkl auringonkukan- tai 

kurpitsansiemeniä
	★ 2 rkl oliiviöljyä
	★ 1 rkl sitruunamehua
	★ ripaus suolaa ja pippuria

Laita vesi, kvinoa ja suola kattilaan ja 
kiehauta. Laske sitten lämpötilaa ja 
hauduta miedolla lämmöllä 15 minuuttia.

Revi salaatti laakealle salaattivadille. 
Halkaise avokado, kuori ja poista 
kivi, pilko pieniksi siivuiksi. Pilko 
aurinkokuivatut tomaatit pieniksi paloiksi, 
viipaloi punasipuli. Sekoita yhteen kypsän 
kvinoan kanssa.

Levitä kasvikset salaattipedille. Asettele 
lohi päällimmäiseksi.

Ripottele salaatin sekaan siemenet. 
Sekoita öljy, sitruunamehu ja mausteet 
keskenään ja valuta salaatin päälle.

Kvinoasalaatti

2 annosta
	★ 2 dl kvinoaa
	★ 5 dl vettä
	★ ½ tl suolaa
	★ 1,5 dl parsakaalia tai kesäkurpitsaa
	★ 1,5 dl kukkakaalia tai paprikaa
	★ 2 porkkanaa
	★ 5 cm pala purjoa
	★ 1 rkl oliiviöljyä
	★ 2 rkl cashew-pähkinöitä tai manteleita

Laita vesi, kvinoa ja suola kattilaan ja 
kiehauta. Laske sitten lämpötilaa ja 
hauduta miedolla lämmöllä 15 minuuttia.

Pilko kasvikset pieniksi ja keitä erillisessä 
kattilassa muutama minuutti, kunnes 
ne hieman pehmenevät ja niiden väri 
kirkastuu.

Sekoita kypsä kvinoa ja kasvikset. 
Lorauta päälle öljyä ja koristele 
pähkinöillä.

Lisää halutessasi valkoisia papuja tai 
broilerinsuikaleita.

Savulohisalaatti

Kvinoasalaatti
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Kalakeitto

4 annosta
	★ 400 g seitikuutioita
	★ 4 keskikokoista perunaa
	★ 4 isoa porkkanaa
	★ ½ pieni lanttu
	★ 1 pieni nauris
	★ 5 cm pätkä purjoa
	★ 1 pieni pakastepussi herneitä
	★ 2 dl kaurakermaa tai kookosmaitoa
	★ 2 laakerinlehteä
	★ 10 kokonaista maustepippuria
	★ suolaa, tilliä

Kuori ja pilko perunat suuhun sopiviksi 
kuutioiksi ja laita ne kiehumaan 
suolattuun veteen. Kun perunat ovat 
kiehuneet n. 5 minuuttia, lisää pilkotut 
juurekset ja herneet. Lisää vettä 
tarvittaessa, niin että kaikki peittyvät 
veden alle.

Anna kiehua pari minuuttia ja lisää 
mausteet. Anna jälleen kiehua muutama 
minuutti ja lisää joukkoon kaurakerma. 
Lisää lopuksi seitikuutiot ja anna keiton 
kiehua miedolla lämmöllä, kunnes 
juurekset ovat pehmeitä.

Maista ja lisää mausteita tarvittaessa. 
Poista laakerinlehdet.

Papusoppa

4 annosta
	★ 2 pkt valkopapuja
	★ 1 paprika
	★ 1 tlk tomaattimurskaa
	★ 4 porkkanaa
	★ 5 cm pätkä purjoa
	★ 2 dl kaurakermaa tai kookosmaitoa
	★ pippuria
	★ suolaa

Viipaloi purjo ja kuullota hetki kattilan 
pohjalla. Kuori ja pilko porkkanat, pilko 
paprika, lisää kattilaan ja kaada päälle 
hieman vettä. Anna kiehua muutama 
minuutti.

Lisää sekaan tomaattimurska ja jatka 
hauduttamista, kunnes kasvikset ovat 
pehmenneet. Lisää loppuvaiheessa pavut 
ja kaurakerma ja hauduta vielä hetkinen 
miedolla lämmöllä.

Maista ja lisää mausteita tarvittaessa.

Kalakeitto
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Gulassikeitto

4 annosta
	★ 2 sipulia
	★ 2 valkosipulinkynttä
	★ 400 g naudan paistisuikaleita
	★ 2 paprikaa
	★ 3 porkkanaa
	★ ½ pieni lanttu
	★ 1 prk (400 g) tomaattimurskaa
	★ 2 laakerinlehteä
	★ mustapippuria, timjamia

Kuori ja silppua sipulit. Ruskista ne 
lihasuikaleiden kanssa kattilan pohjalla.

Leikkaa paprikat pieniksi paloiksi 
ja lisää kattilaan tomaattimurskan, 
laakerinlehtien, pippurin ja timjamin 
kanssa. Kaada sekaan litra vettä ja keitä 
hiljalleen puoli tuntia.

Lisää kattilaan viipaloidut porkkanat 
ja lanttu. Lisää vettä niin, että kaikki 
kasvikset peittyvät. Keitä vielä n. 15 
minuuttia tai kunnes paistisuikaleet 
tuntuvat mureilta. Tarkista maku ja poista 
laakerinlehdet.

Tomaatti-linssisosekeitto

4 annosta
	★ 1 sipuli
	★ 2 cm:n pala tuoretta inkivääriä
	★ 1 rkl öljyä
	★ 2 porkkanaa
	★ 6 isoa tomaattia
	★ 2 rkl tomaattisosetta
	★ 8 dl vettä
	★ 2 kpl kasvisliemikuutiota
	★ 4 dl punaisia linssejä
	★ 2 valkosipulinkynttä
	★ 2 dl persiljaa

Kuori ja hienonna sipuli ja raasta inkivääri. 
Kuori porkkanat ja leikkaa pieniksi 
kuutioiksi.

Kuullota kattilassa öljyssä sipulia, 
valkosipulia, inkivääriä ja porkkanaa.

Puolita tomaatit, leikkaa irti 
kannat ja leikkaa kuutioiksi. Lisää 
kattilaan tomaattipyreen, veden ja 
kasvisliemikuutioiden kanssa. Huuhtele 
linssit ja lisää kattilaan.

Anna keiton kiehua n. 20 minuuttia 
miedolla lämmöllä, kunnes kasvikset ovat 
pehmenneet.

Anna jäähtyä hieman ja soseuta. Koristele 
hienonnetulla persiljalla.

Gulassikeitto

Tomaatti-linssisosekeitto
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3  PÄÄRUOAT

Sitruunaiset kanankoivet

4 annosta
	★ 4 broilerin koipea
	★ 1 pieni parsakaali
	★ ½ kukkakaali
	★ 4 porkkanaa (tai pussillinen 

pakastekasviksia)
	★ 2 dl (täysjyvä)riisiä
	★ 1 sitruuna
	★ 1 valkosipulinkynsi
	★ 4 dl vettä
	★ 1 kanaliemikuutio
	★ 2 rkl oliiviöljyä
	★ ½ tl suolaa ja curryjauhetta

Levitä kypsentämätön riisi laakeaan 
uunivuokaan. Pilko kasvikset pieniksi 
paloiksi ja asettele riisin päälle.

Kiehauta vesi ja sekoita joukkoon 
liemikuutio. Silppua valkosipuli ja lisää 
liemeen. Lisää myös curryjauhetta. Kaada 
kanaliemi vuokaan riisin ja kasvisten 
päälle.

Asettele päälle broilerinkoivet ja 
pirskota pinnalle öljyä. Pese sitruuna ja 
raasta kuori broilereiden päälle (säästä 
sitruuna). Hiero suola ja currymaustetta 
broilereiden pintaan.

Kypsennä folion alla 
225-asteisessa uunissa 
noin 40 minuuttia tai 
kunnes broilerit ovat 
kypsiä. Purista lopuksi 
sitruunan mehu 
vuokaan.

Linssicurry

4 annosta
	★ 3 dl punaisia linssejä
	★ 3 isoa tomaattia
	★ 1 sipuli
	★ 1 valkosipulinkynsi
	★ 2 dl kookosmaitoa tai kaurakermaa
	★ 4 dl tuoretta pinaattia tai lehtikaalia
	★ 1 rkl tomaattipyreetä
	★ 1 tl curryjauhetta
	★ ½ tl chilimaustetta

Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli. 
Kuullota pari minuuttia pannulla öljyssä. 
Kuutioi tomaatit ja lisää pannulle. Lisää 
myös mausteet ja tomaattipyree.

Huuhtele linssit ja lisää kasvisten sekaan 
pannulle. Lisää vettä niin, että ne 
peittyvät. Lisää myös pinaatti.

Anna hautua 10 minuuttia kannen alla 
aina välillä sekoittaen. Lisää lopuksi 
kookosmaito ja anna hautua vielä 5 
minuutin ajan.

Tarjoile täysjyväriisin kera.

Linssicurry

Sitruunaiset kanankoivet
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Kaalitacot nyhtökanalla

4 annosta
	★ 4 kanan rintafilettä
	★ 1 tl suolaa
	★ 2 tl kuminaa
	★ 2 tl paprikamaustetta
	★ 1 tl chilijauhetta
	★ 2 rkl öljyä
	★ 1 lime
	★ 1 kanaliemikuutio/kanafondia
	★ 1 valkokaali
	★ 2 tomaattia
	★ 1 sipuli

Sekoita suola, kumina, paprikamauste 
ja chilijauhe ja hiero mausteita kanan 
rintapalojen toiselle puolelle.

Lisää kanat pannulle ja paista öljyssä 
maustettu puoli alaspäin. Lisää loput 
mausteet kanapalojen toiselle puolelle. 
Paista n. 4 minuuttia ja käännä kanat.

Laske sitten lämpötilaa ja peitä pannu 
puolittain kannella. Anna hautua n. 10 
minuuttia, kunnes kana on kypsää. Voit 
kääntää fileitä vielä kertaalleen paiston 
aikana.

Sammuta liesi ja revi kahdella haarukalla 
kanapalat suikaleiksi. Kiehauta 2 dl vettä 
ja sekoita joukkoon liemikuutio. Kaada 
kanaliemi ja limen mehu suikaleiden 
päälle. Sekoita.

Hauduta suikaleita vielä pannulla n. 5 
minuuttia, ajoittain sekoittaen.

Kuutioi tomaatit, kuori ja suikaloi sipuli. 
Lisää pannulle kanasuikaleiden kanssa 
paistoajan loppupuolella.

Leikkaa valkokaalista kova kanta pois. 
Kääri lehdet irti yksi kerrallaan. Saat 
niistä kuppeja, joihin voit lisätä täytteeksi 
kanasuikaleet, tomaatin ja sipulin.

Kaalitacot kasvistäytteellä

4 annosta
	★ 1 valkosipulinkynsi
	★ 2 prk mustapapuja
	★ 1 rkl omenaviinietikkaa
	★ ½ tl paprikamaustetta
	★ ½ tl chilijauhetta
	★ 1 lime
	★ 1 valkokaali
	★ 2 tomaattia
	★ 1 sipuli
	★ 1 avokado

Kuori ja pilko sipuli ja valkosipuli. Kuullota 
pannulla öljyssä. Lisää pannulle pavut 
ja kaada päälle limestä puristettu mehu. 
Lisää mausteet ja sekoita.

Kuutioi tomaatit, lisää pannulle ja anna 
hautua muutama minuutti.

Halkaise avokado, poista kivi ja kuori. 
Viipaloi avokado.

Leikkaa valkokaalista kova kanta pois. 
Kääri lehdet irti yksi kerrallaan. Saat 
niistä kuppeja, joihin voit lisätä täytteeksi 
papu-sipuli-tomaattisekoituksen ja 
avokadoviipaleita.

Kaalitacot nyhtökanalla
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Lihamureke

4 annosta
	★ 400 g naudan jauhelihaa
	★ 1 sipuli
	★ 1 porkkana
	★ 2 rkl mantelijauhoja
	★ 1 kananmuna
	★ 1 dl vettä
	★ ripaus suolaa, valkopippuria 

ja maustepippuria

Sekoita mantelijauhot veteen.

Silppua sipuli ja kuullota pannulla. Kuori 
ja raasta porkkana ja lisää pannulle 
muutamaksi minuutiksi. Sammuta hella ja 
anna kasvisten jäähtyä.

Lisää mantelijauhojen joukkoon jauheliha, 
kananmuna ja mausteet sekä lopuksi 
sipuli ja porkkana. Sekoita tasaiseksi.

Muotoile taikinasta pitkulainen pötkö 
ja laita voideltuun uunivuokaan. Paista 
200-asteisessa uunissa n. 50 minuuttia.

Idea! Voit valmistaa taikinasta myös 
lihapyöryköitä. Paista niitä 220 °C:n 
lämpötilassa 20 minuuttia.

Kasvismureke

4 annosta
	★ 2 prk kikherneitä (à 250g)
	★ 1 sipuli
	★ 2 pientä porkkanaa
	★ 1 sellerin varsi
	★ 1 valkosipulinkynsi
	★ 1 kananmuna
	★ 2 rkl mantelijauhoja
	★ 2 rkl pellavansiemenrouhetta 

tai auringonkukansiemeniä
	★ 1 dl tomaattikastiketta
	★ 1 dl vettä
	★ ripaus suolaa, valkopippuria 

ja maustepippuria

Sekoita mantelijauhot veteen.

Silppua sipuli ja kuullota pannulla. Kuori 
ja raasta porkkanat, pilko sellerinvarsi ja 
lisää pannulle muutamaksi minuutiksi. 
Sammuta hella ja anna kasvisten jäähtyä.

Laita kikherneet kulhoon ja muussaa ne 
haarukalla. Jätä mukaan sattumia.

Yhdistä paistetut kasvikset ja 
kikherneet mantelijauhoihin. Lisää 
pellavansiemenrouhe ja tomaattikastike. 
Riko sekaan kananmuna ja sekoita taikina 
tasaiseksi.

Muotoile taikinasta pitkulainen pötkö 
ja laita voideltuun uunivuokaan. Paista 
200-asteisessa uunissa n. 30 minuuttia.

Lihamureke
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Jauhelihapasta

4 annosta
	★ 400 g jauhelihaa
	★ kikhernepastaa tai 

kesäkurpitsanauhoja
	★ 1 prk tomaattimurskaa
	★ 1 prk (70 g) tomaattipyreetä
	★ 1 sipuli
	★ 1 lihaliemikuutio
	★ 1 rkl valkoviinietikkaa
	★ suolaa, mustapippuria

Ruskista jauheliha ja sipuli pannulla 
öljyssä. Lisää pannulle mausteet, 
tomaattipyre, murennettu lihaliemikuutio 
ja tomaattimurska. Sekoita ja kuumenna. 
Anna kiehua miedolla lämmöllä 
kymmenen minuuttia. Tarkista maku.

Keitä kikhernepasta kypsäksi 
paketin ohjeen mukaan tai leikkaa 
kesäkurpitsasta ohuita nauhoja ja 
kiehauta, kunnes ne pehmenevät.

Kasvispasta
	★ kikhernepastaa
	★ 1 pieni kesäkurpitsa
	★ 2 isoa porkkanaa
	★ 1 sellerinvarsi
	★ 1 prk tomaattimurskaa
	★ 1 prk (70 g) tomaattipyreetä
	★ 1 sipuli
	★ 1 kasvisliemikuutio
	★ suolaa, mustapippuria

Kuori ja raasta porkkanat. Hienonna 
kesäkurpitsa, selleri ja sipuli. Paista 
kasviksia pannulla, kunnes ne 
pehmenevät. Lisää mausteet, liemikuutio 
ja tomaattimurska.

Sekoita ja kuumenna. Anna kiehua 
miedolla lämmöllä kymmenen minuuttia. 
Tarkista maku.

Keitä kikhernepasta kypsäksi paketin 
ohjeen mukaan.

Punainen jauhelihapaistos

4 annosta
	★ 400 g jauhelihaa
	★ ½ pieni punakaali
	★ 2 isoa punajuurta
	★ 1 sipuli
	★ suolaa, timjamia, rosmariinia, pippuria

Leikkaa kaalista pois kova kanta ja leikkaa 
kaali suikaleiksi. Keitä punajuuret kypsiksi 
(tai käytä esikeitettyjä). Leikkaa kypsät 
punajuuret pieniksi kuutioiksi.

Kuori ja silppua sipuli. Kuullota sitä 
pannulla öljyssä muutama minuutti. Lisää 
joukkoon suikaloitu kaali ja hauduta 
miedolla lämmöllä, kunnes kaali on 
pehmeää. Lisää punajuuret pannulle.

Ruskista toisella pannulla jauheliha. 
Mausta. Yhdistä kasvisten kanssa.

Lisää tilkka vettä ja anna hautua kannen 
alla vielä 10 minuuttia.

Punainen jauhelihapaistos



15

Punakaalipaistos ja hummus

2 annosta

Punakaalipaistos:
	★ 1 pieni punakaali
	★ 1 punasipuli
	★ 1 pieni omena
	★ 1 tl viinietikkaa
	★ 1 rkl oliiviöljyä
	★ ripaus suolaa
	★ Hummus:
	★ 100 g kikherneitä
	★ 2 valkosipulinkynttä
	★ 1 rkl soijakastiketta
	★ ½ sitruuna tai lime
	★ ripaus suolaa

Kuori ja viipaloi punasipuli. Kuullota 
pannulla öljyssä. Leikkaa punakaali 
suikaleiksi ja lisää pannulle. Lisää myös 
ripaus suolaa ja viinietikkaa.

Leikkaa omena pieniksi kuutioiksi ja lisää 
pannulle. Hauduta miedolla lämmöllä, 
kunnes kaali ja sipuli pehmenevät.

Valmista hummus laittamalla 
kaikki ainekset tehosekoittimeen ja 
sekoittamalla ne tasaiseksi tahnaksi. Voit 
myös ostaa hummuksen valmiina.

Yrttilohi

4 annosta
	★ 400 g lohifilee
	★ 20 g voita
	★ 1 valkosipulinkynsi
	★ ¼ tl cayennepippuria
	★ 1 tl basilikaa
	★ 1 rkl silputtua ruohosipulia
	★ 1 rkl silputtua persiljaa
	★ ½ sitruunan mehu

Sulata voi pannulla. Lisää mausteet ja 
sekoita. Anna hautua muutama minuutti.

Laita lohi uunivuokaan ja kaada voiseos 
päälle.

Paista 200-asteisessa uunissa n. 20 
minuuttia, kunnes lohi on kypsä.

Punakaalipaistos

Yrttilohi
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Kasvispaistos

4 annosta
	★ 1 pkt tofua tai härkistä
	★ 1 munakoiso
	★ 10 kirsikkatomaattia
	★ 1 paprika
	★ 1 sipuli
	★ 1 valkosipulinkynsi
	★ 1 prk tomaattimurskaa
	★ 1 nippu persiljaa
	★ 1 kourallinen tuoretta basilikaa
	★ ¼ tl cayennepippuria
	★ suolaa, pippuria

Kuutioi munakoiso ja ripottele pinnalle 
suolaa. Anna “itkettyä” n. 15 minuuttia 
ja pyyhi neste palojen pinnalta 
talouspaperilla.

Kuori ja silppua sipuli ja valkosipuli. 
Kuullota pannulla öljyssä.

Leikkaa paprika viipaleiksi ja halkaise 
tomaatit. Lisää kasvikset ja tofu/härkis 
pannulle. Lisää mausteet ja sekoita. 
Lisää tomaattimurska ja hauduta, 
kunnes kasvikset pehmenevät. Lisää 
loppuvaiheessa silputut yrtit.

Kalapihvit

4 annosta
	★ n. 600 g kalaa (esim. kuhaa, 

lohta, turskaa, seitiä)
	★ 2 salottisipulia
	★ 2 valkosipulinkynttä
	★ 1 rkl oliiviöljyä
	★ nippu tuoretta korianteria
	★ nippu tuoretta basilikaa
	★ ½ sitruuna
	★ 1 kananmuna
	★ 1 anjovisfile
	★ 1 rkl perunajauhoja
	★ ripaus suolaa

Poista kalan selkäranka ja ruodot.

Kuori ja silppua sipulit ja valkosipulit. 
Kuullota pannulla öljyssä muutama 
minuutti. Raasta sitruunan kuori. Silppua 

kourallinen korianteria ja basilikaa.

Hienonna tehosekoittimella kala, yrtit, 
sipulit, sitruunan kuori, kananmunan 
keltuainen, anjovisfile, perunajauhot 
ja ripaus suolaa. Sekoita tasaiseksi 
massaksi.

Muotoile massasta pieniä pihvejä ja 
asettele uuninpelllille leivinpaperin päälle. 
Paista 225-asteisessa uunissa noin 15 
minuuttia. Käännä paistoajan puolivälissä.

Porkkanapihvit

4 annosta
	★ 500 g porkkanoita
	★ 2 cm:n pätkä tuoretta inkivääriä
	★ 2 kananmunaa
	★ 2 rkl mantelijauhoja
	★ 1 tl suolaa ja pippuria

Kuori porkkanat. Leikkaa inkivääristä 2 
cm mittainen pala ja kuori se. Raasta 
sekä porkkanat että inkivääri karkeaksi 
raasteeksi.

Sekoita raaste, kananmunat, mantelijauho 
ja mausteet tasaiseksi.

Muotoile pieniksi pihveiksi ja paista 
pannulla öljyssä miedolla lämmöllä. 
Käännä muutaman minuutin jälkeen.

Porkkanapihvit
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Täytetyt kesäkurpitsat

4 annosta
	★ 4 kesäkurpitsaa tai iso munakoiso
	★ 400 g naudan paistijauhelihaa
	★ 1 dl tomaattimurskaa
	★ 2 tl oreganoa
	★ suolaa, mustapippuria
	★ 2 kananmunaa

Halkaise kesäkurpitsat (tai munakoiso). 
Koverra lusikalla kolo kurpitsaan 
poistamalla pehmeä sisus pois (jätä 
reunoille ja pohjaan 1/2–1 cm sisusta).

Paista jauheliha pannulla öljyssä ja lisää 
joukkoon hienonnettu kurpitsan sisus. 
Lisää mausteet ja tomaattimurska.

Nosta kesäkurpitsanpuolikkaat 
uunivuokaan ja täytä ne jauheliha-
tomaattiseoksella. Riko kaksi 
kananmunaa ja kaada ne täytettyjen 
kesäkurpitsojen päälle.

Paista 200-asteisessa uunissa n. 
30 minuuttia, kunnes kesäkurpitsat 
ovat pehmenneet. Laita tarvittaessa 
folio uunivuoan päälle paistoajan 
loppupuolella.

Kasvistäytteiset kesäkurpitsat

4 annosta
	★ 4 kesäkurpitsaa tai 1 iso munakoiso
	★ 2 dl soijarouhetta
	★ 1 paprika
	★ 2 dl tomaattimurskaa
	★ 2 tl oreganoa
	★ suolaa, mustapippuria
	★ 2 kananmunaa

Halkaise kesäkurpitsat (tai munakoiso). 
Koverra lusikalla kolo kurpitsaan 
poistamalla pehmeä sisus pois (jätä 
reunoille ja pohjaan 1/2–1 cm sisusta).

Kypsennä soijarouhe pannulla öljyssä 
ja vähitellen vettä lisäten, kunnes se 
turpoaa. Lisää joukkoon hienonnettu 
kurpitsan sisus. Lisää mausteet ja 
tomaattimurska.

Nosta kesäkurpitsanpuolikkaat 
uunivuokaan ja täytä ne soija-
tomaattiseoksella. Riko kaksi 
kananmunaa ja kaada ne täytettyjen 
kesäkurpitsojen päälle.

Paista 200-asteisessa uunissa n. 
30 minuuttia, kunnes kesäkurpitsat 
ovat pehmenneet. Laita tarvittaessa 
folio uunivuoan päälle paistoajan 
loppupuolella.

Paahdetut kasvikset ja 
tahinikastike

4 annosta
	★ 4 porkkanaa
	★ 1 paprika
	★ 1 parsakaali
	★ 1 kesäkurpitsa
	★ 3 rkl oliiviöljyä
	★ suolaa

Vihreä Tahini
	★ 1 dl oliiviöljyä
	★ 0,5 dl vettä
	★ 0,5 dl tahinia
	★ nippu korianteria tai persiljaa
	★ 1 valkosipulinkynsi
	★ ½ sitruuna
	★ ripaus suolaa

Kuumenna uuni 225 asteeseen. Pilko 
vihannekset ja asettele leivinpaperilla 
vuoratulle uunipellille. Ripottele päälle 
oliiviöljyä ja suolaa. Paista 25-30 
minuuttia.

Valmista kastike sekoittamalla kaikki 
kastikkeen ainekset tehosekoittimessa 
tasaiseksi.

Tarjoile proteiininlähteen kanssa: 
keitettyjä kananmunia, kanafileitä, kalaa, 
tofua…
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4  JÄLKIRUOAT ja VÄLIPALAT

Omenapaistos

Omenapaistos

4 annosta
	★ 4 kotimaista omenaa
	★ 50 g voita
	★ 1 tl kanelia
	★ 1 rkl hunajaa
	★ 2 dl tattari- tai kaurahiutaleita
	★ 1 dl pähkinöitä tai manteleita
	★ 1 dl auringonkukansiemeniä

Pilko omena kuutioiksi. Sekoita 
pähkinöiden, siementen ja hiutaleiden 
kanssa.

Sulata voi ja sekoita siihen kaneli ja 
hunaja. Laita omenaseos voideltuun 
uunivuokaan ja kaada päälle voisula.

Paista 160-asteisessa uunissa n. 20 
minuuttia.

Mustikkapiirakka

Pohja
	★ 2,5 dl gluteenitonta jauhoseosta
	★ 1 tl psylliumia (jos jauhoseoksessa 

ei ole sitä mukana)
	★ 1 rkl hunajaa
	★ 1 tl leivinjauhetta
	★ 1 vaniljatanko
	★ 1 dl kookosöljyä tai voita
	★ 1 kananmuna

Täyte
	★ 2,5 dl mustikoita
	★ 1 rkl hunajaa
	★ 1 rkl perunajauhoja
	★ 2,5 dl mantelimaitoa
	★ 1 kananmuna

Valmista pohja. Vatkaa kananmuna ja 
hunaja. Sekoita kuivat aineet keskenään. 
Sulata öljy tai voi. Sekoita kaikki aineet 
keskenään ja taputtele taikina voideltuun 
piirakkavuokaan.

Kaada mustikat pohjan päälle ja 
ripottele pinnalle perunajauhoja. Sekoita 
mantelimaito, kananmuna ja hunaja ja 
kaada mustikoiden päälle.

Paista 200-asteisessa uunissa n. 30 
minuuttia.
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Kookos-mantelipallot

10 pientä palloa
	★ 1 dl manteleita (tai 0,5 

dl mantelijauhoja)
	★ 4 rkl pähkinävoita (esim, 

mantelista, maapähkinästä, 
cashewista tai auringonkukasta)

	★ 2½ dl kookoshiutaleita, niistä 1½ 
dl leivosten kuorrutteeksi

	★ 2 rkl hunajaa
	★ ½ sitruuna
	★ 1 vaniljatanko
	★ tilkka vettä
	★ 2 rkl kuivattua marjajauhetta

Jauha mantelit tehosekoittimessa. Lisää 
pähkinävoi, 1 dl kookoshiutaleita ja 
hunaja.

Raasta puolet sitruunan kuoresta ja lisää 
taikinaan. Leikkaa vaniljatanko veitsellä 
halki ja kaavi veitsenkärjellä sisus. Lisää 
taikinaan ja sekoita. Lisää tarvittaessa 
tilkka vettä.

Muotoile taikina pieniksi palloiksi. 
Sekoita loput kookoshiutaleet ja 
marjajauhe keskenään ja pyörittele pallot 
kookoshiutale-marjajauheseoksessa. 
Säilytä viileässä.

Banaani-mustikkaletut

4 annosta
	★ 3 banaania
	★ 2 dl kaurahiutaleita
	★ 2 kananmunaa
	★ 2 kananmunan valkuaista
	★ 1,5 tl leivinjauhetta
	★ 1 dl jäisiä mustikoita + 1 dl tarjoiluun

Muussaa banaanit haarukalla. Yhdistä 
muiden ainesosien kanssa. Sekoita.

Paista pieniä lettuja pannulla miedolla 
lämpötilalla.

Kookos-mantelipallot

Banaani-mustikkaletut
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Mustikka”jäätelö”

2 annosta
	★ 2 dl pakastemustikoita
	★ 2 banaania
	★ ½ dl mantelimaitoa

Sekoita kaikki ainekset blenderillä tai 
tehosekoittimella tasaiseksi jäätelöksi.

Mustikka”jäätelö”

Itse tehty suklaa

Itse tehty suklaa

2 dl kaakaovoita
	★ 1,5 dl raakakaakaojauhetta
	★ ½ dl lucumajauhetta
	★ ½ dl hunajaa
	★ 2 tl kanelia
	★ mantelilastuja (tai muita pähkinöitä)
	★ kuivattuja mulperimarjoja (tai muita 

kuivattuja hedelmiä tai marjoja)

Raasta kaakaovoi ja sulata se 
vesihauteessa. Sekoita joukkoon kaakao- 
ja lucumajauhe.

Lisää seokseen hunajaa ja kanelia (voit 
lisätä niitä oman maun mukaan, maistele 
seosta välillä!).

Ripottele uuninpellille leivinpaperin päälle 
(tai jääpalamuotteihin) mantelilastuja ja 
kuivahedelmien paloja.

Kaada suklaaseos lisukkeiden päälle. 
Anna jähmettyä jääkaapissa 30-40 
minuuttia ennen tarjoilua.
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Seesamipalat

12 kpl
	★ 1,5 dl seesaminsiemeniä
	★ 0,5 dl kookoslastuja
	★ 0,5 dl manteleita tai muita 

pähkinöitä tai kurpitsansiemeniä
	★ 2 rkl pähkinävoita tai tahinia
	★ 2 rkl hunajaa

Sekoita seesaminsiemenet, kookos ja 
pilkotut pähkinät kulhossa. Kuumenna 
pähkinävoi ja hunaja kattilassa miedolla 
lämmöllä ja sekoita hyvin. Sekoita 
siementen ja pähkinöiden kanssa.

Laita halkaisijaltaan n. 20cm uunivuokaan 
leivinpaperi. Painele taikina uunivuokaan. 
Paista 175-asteisessa uunissa n. 20 
minuuttia. Anna jäähtyä ennen kuin 
leikkaat levyn paloiksi.

Seesamipalat


